
 

 

www.haarlem.nl 

 

 

 

Geachte heer Van Rijn,  

 

Gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015 

verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeente Haarlem heeft zich 

-mede in regionaal verband en met haar samenwerkingspartners- in de afgelopen 

periode goed voorbereid op de nieuwe taken.  

Eén van de zaken die in 2015 nader ingericht moet worden is de inning van de 

ouderbijdrage die vanuit de nieuwe Jeugdwet  van toepassing is op jeugdhulp met 

verblijf.  

 

Administratieve kosten 

Er is op dit moment geen geautomatiseerd systeem beschikbaar voor de informatie-

uitwisseling tussen jeugdhulpaanbieders, de gemeente en het Centraal Administratie 

Kantoor (CAK), die voor het heffen en innen van de ouderbijdrage nodig is. Een 

geautomatiseerd systeem zal waarschijnlijk pas eind 2015/begin 2016 beschikbaar 

zijn. Het gehele proces voor het innen van de ouderbijdrage vraagt daardoor op dit 

moment een handmatige uitwisseling tussen jeugdhulpaanbieders en de gemeente. 

Dit leidt niet alleen tot een grote administratieve last voor de gemeente en voor de 

jeugdhulpaanbieders, ook het veilig uitwisselen van privacygevoelige informatie is 

op korte termijn niet goed te organiseren. Door de complexiteit van de 

ouderbijdrage is het risico op fouten bij de inning voor de gemeente Haarlem groot.  

Uit een eerste berekening blijkt dat de kosten die gemaakt moeten worden voor de 

administratieve inrichting hoger zijn dan de baten. Het innen van de ouderbijdrage 

in 2015 is daardoor voor de gemeente Haarlem vooralsnog onvoldoende 

uitvoerbaar. 

 

Gelijke behandeling ouderbijdrageplichtigen 

De gemeente Haarlem wil alle doelgroepen op gelijke wijze behandelen en 2015 als 

overgangsperiode voor alle ouderbijdrageplichtigen laten gelden. Ook voor de 

doelgroep die in 2014 zorg met verblijf ontving vanuit de (provinciale) jeugdzorg, 

en waarvan de zorg wordt voortgezet in 2015, zal geen bijdrage worden geïnd.  
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Landelijke discussie   

Niet alleen bij de gemeente Haarlem, maar ook in de regio Kennemerland, binnen 

de VNG, de jeugdbranches en in de landelijke politiek leven veel vragen en is er 

discussie over de inning van de ouderbijdrage. Op 22 januari jl. heeft u als 

Staatssecretaris een onderzoek toegezegd naar de kosteneffectiviteit en de 

hardheidsclausule van de eigen bijdrage, niet alleen binnen de jeugd Geestelijke 

Gezondheidszorg, maar ook bij gezinnen die al jaren een ouderbijdrage betalen in 

de (provinciale) jeugdzorg.  

 

Gelet op de hoge kosten, de brede landelijke discussie en in afwachting van de 

uitkomsten van het onderzoek heeft de gemeente Haarlem besloten in 2015 

vooralsnog geen maatregelen te treffen ten behoeve van de informatie-uitwisseling 

met het Centraal Administratie Kantoor, die nodig is voor de inning van de 

ouderbijdrage in het kader van de Jeugdwet.  

 

 

 

Hoogachtend, 
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